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ណូេអគឺ�បុរស�� ក់ែដល
េ�រព្របណិប័តន៍្រពះ។
អ�កេផ្សងេទៀតស� ប់និង
មិន�� ប់ប�� ប់្រពះ។

ៃថ�មួយ្រពះ�ន
បន� �លអ� �ែដល
គួរឱ្យ�� ក់េផ�ើល។



្រពះ�ន្រ�ប់ណូេអ�៖
"ខ� � ំនឹងបំ�� ញពិភព
�្រកក់េនះ។ �នែត
្រគ��ររបស់អ�កបុ៉េ�� ះែដល
នឹង្រត�វ�នសេ្រ�� ះ"។



្រពះ�ន្រព�នណូេអ�ទឹកជំនន់ដ៏
ធំនឹងមកដល់េហើយ្រគបដណ� ប់េលើ
ែផនដី។ ណូេអ្រត�វប�� �៖ "សង់
ទូកេឈើទូកធលំ�មស្រ�ប់្រគ��ររបស់អ�ក
និងសត��េ្រចើន"។ ្រពះ�ន្រប�ន�រ

ែណ�ំ�៉ងពិត
្រ�កដដល់

ណូេអ។

ណូេអ
រវល់!



មនសុ្ស្របែហល�
េសើចចំអកេ�េពល
ណូេអពន្យល់ពីមូល
េហតុែដល
�តេ់ធ� �
ទូកធំ។
ណូេអ�ន
បន��ងសង់។
�ត់ក៏បន� ្រ�ប់
មនសុ្សអំពី្រពះ។ �� ន
នរ��� ក់�� ប់េទ។



ណូេអ�នជំេនឿ�៉ង�� ងំ។ �តេ់ជឿេលើ្រពះ
េ�ះបីេភ��ងមនិែដល�� ក់ពមីុនក៏េ�យ។ មិន

យូរបុ៉�� នទូកធេំ�ះ�ន
េ្រត�មរចួ�េ្រសចេដើម្បី

ផ� �កនូវេ្រគ�ង
ផ�ត់ផ�ង់។



ឥឡ� វេនះសត��នមកដល់េហើយ។ ្រពះ��� ស់
�ន�ំមកនូវ្របេភទសត�ចនួំន្រ�ំពីរ្របេភទ

ពីរ្របេភទេទៀត។



បក្សីធំនិងតូចសត�តូចនងិខ�ស់�នេធ� �
ដំេណើរេ�ទូកធ។ំ



្របែហល�មនុស្សែ្រសកេជរ្រប�ថណូេអេ�
េពល�ត់ផ� �កសត�។ ពួកេគមិន�ន
ឈប់េធ� ��ប្រពះេទ។ ពួកេគមិន
�នសុំចូលក� �ងទូកធេំ�ះេទ។



ទីបំផុតសត�និង
បក្ស�ីងំអស់�ន
ស� ិតេ�េលើេ�ះ។
"ចូលមកក� �ងទូកធំ"
្រពះ�នអេ�� ើញណូេអ។



"អ�កនិង
្រគ��ររបស់អ�ក" 
ណូេអ្របពន�កូន
្រប �សបី�ក់និង្របពន�
របស់េគ�នចូលក� �ងទូកធំ។
ប�� ប់មក្រពះ�នបិទ�� រ!



ប�� ប់មកេភ��ង�នមកដល់។
េភ��ងដ៏ធំមួយ�ន្រគបដណ� ប់េលើែផន
ដីអស់រយៈេពលែសសិបៃថ�និងយប់។



ទឹក
ជំនន់�នជន់
លិចទី្រក �ងនិងភូមិ។
េ�េពលេភ��ងឈប់សូម្បីែតភ� ំ
ក៏េ�េ្រ�មទឹកែដរ។ អ� �ៗ�ងំអស់
ែដលដកដេង� ើមខ្យល់�ន�� ប់។



េ�េពលទឹកេឡើងទូកធំ
�នអែណ� តពីេលើ។ �
្របែហល�ងងឹតេ��ង
ក� �ង្របែហល�រដិបរដុប
េហើយ្របែហល�គួរឱ្
យ�� ច បុ៉ែន� ទូកធំ�ន
�រ�រណូេអពីទឹកជំនន។់



ប�� ប់ពីទឹកជំនន់្រ�ំែខ្រពះ�ន
ប�� �នខ្យល់ស� �ត។ យឺត ៗ ទូកធំ
�នមកស្រ�កខ�ស់េ�េលើភ��ំ
�� �� ត។ ណូេអ�នេ��ងក� �ង

ែសសិបៃថ�

េទៀតេ�
េពលទឹក�� ក់ចុះ។



ណូេអ�នប�� �នសត�ែក�កនិង្រ�បមួយក�ល
េចញពីបង� �ចេបើកទូក។ េ�យមិនែស� ងរក
កែន�ង�� តស� �តេដើម្បីស្រ�កសត� ្រ�ប�ន
្រតលប់មកណូេអវ �ញ។



មួយស�� ហ៍េ្រ�យមកណូេអ�នព��មម�ង
េទៀត។

សត� ្រ�ប�ន្រតលប់
មកវ �ញ�មួយនឹងស� ឹក
អូលីវថ�ីេ�ក� �ងចំពុះ
របស់�។ េ�ស�� ហ៍េ្រ�យ
ណូេអ�នដឹង�ែផន
ដីស� �តេ�យ�រ្រ�បមិន
្រតលប់មកវ �ញ។



្រពះ�ន្រ�ប់ណូេអ�ដល់េពល�កេចញពី
ទូកធេំហើយ។ �មួយ�� ណូេអនិង

្រគ��ររបស់�ត់�នដឹក
សត��ងំេ�ះ។



ណូេអពិត��ន�រម�ណ៍
ដឹងគណុែមន! 
�ត់�នសង់
�សនៈមួយេហើយ
�� យបង�្ំរពះែដល�ន
ជួយសេ្រ�� ះ�តន់ិង
្រគ��រ�ត់ពីទឹកជំនន់
ដ៏�្រកក់។



្រពះ��� ស់
�ន្រប�ន�រ
សន�ដ៏អ�� រ្យដល់
ណូេអ។ ្រទង់មិនប�� �ន
ទឹកជំនន់មកជនំុំជ្រមះ

អំេពើ�បរបស់
មនសុ្សេទៀតេឡើយ។



្រពះ�ន្រប�ន
�ររ�greatកដ៏អ
�� រ្យអំពី�រសន�
របស់្រទង់។

ឥន�នូគឺ�
ស�� ៃន�រ

សន�របស់្រពះ។



ណូេអនិង្រគ��ររបស់
�ត�់នរកេឃើញ�រ�ប់េផ�ើម
ថ�ីប�� ប់ពីទឹកជំនន់។ យូរ ៗ
េ�កូនេ�របស់�ត់�នេធ� �
ឱ្យែផនដី�ងំមូលេឡើងវ �ញ។

្រប��តិ�ងំ
អស់េ�េលើ
ពិភព

េ�ក�នមកពីណូ
េអនិងកូន ៗ របស់�ត់។



ណូេអនិងទឹកជំនន់ធំ

េរឿងមួយពី្រពះបន� �លរបស់្រពះគឺ្រពះគម� ីរ

្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ង

េ�កុប្បត� ិ ៦-១០

"្រចកចូល�ក្យរបស់អ�កផ�ល់ពន� ។ឺ"
ទំនុកដំេកើង ១១៩:១៣០



ចប់



េរឿង្រពះគម� ីរេនះ្រ�ប់េយើងអំពី្រពះដ៏អ�� រ្យរបស់េយើង
ែដល�នបេង� ើតេយើងេហើយែដលចង់េ�យអ�ក�� ល់

្រទង់។

្រពះដឹង�េយើង�នេធ� �អំេពើ�្រកក់ែដល្រទង់េ��
�ប។�រ�ក់ទណ� កម�ចំេ�ះអំេពើ�បគឺេសចក� ី
�� ប់ប៉ុែន� ្រពះ្រស�ញ់អ�ក�� ំង�ស់្រទង់�នប�� �ន
្រពះ�ជបុ្រ�ែតមួយរបស់្រទង់គឺ្រពះេយសូ៊វមកសុគត
េ�េលើេឈើ�� ងេហើយ្រត�វទទួលេ�សចំេ�ះអំេពើ�ប
របស់អ�ក។ ប�� ប់មក្រពះេយសូ៊វ�ន�ន្រពះជន� រស់

េឡើងវ �ញេហើយ្រតឡប់េ�ផ�ះវ �ញេ��� នសួគ៌! 
្របសិនេបើអ�កេជឿេលើ្រពះេយសូ៊វេហើយសំុឱ្យ្រទង់អត់
េ�ស�បរបស់អ�កេ�ះ្រទង់នឹងេធ� �! ្រទង់នឹង�ង
មកេហើយរស់េ�ក� �ងអ�កឥឡ� វេនះេហើយអ�កនឹងរស់

េ��មួយ្រទង់�េរៀងរហូត។



្របសិនេបើអ�កេជឿ�េនះ��រពិតសូមនិ�យេ�
�ន់្រពះ៖

សូមេ�រព្រពះេយសូ៊វខ� � ំេជឿ�អ�កគឺ�្រពះេហើយ�ន
�� យ�បុរស�� ក់ែដល្រត�វ�� ប់ជំនួសអំេពើ�បខ� � ំ

េហើយឥឡ� វេនះអ�ករស់េឡើងវ �ញ។ សូមចូលមកក� �ងជីវ �ត
ខ� � ំេហើយអត់េ�ស�បខ� � ំេដើម្បីឱ្យខ� ��ំច�នជីវ �តថ�ី
ឥឡ� វេនះេហើយៃថ��មួយនឹងេ��មួយអ�ក�េរៀងរ
ហូត។ ជួយខ� � ំឱ្យ�� ប់ប�� ប់អ�កេហើយរស់េ�េដើម្បីអ�ក

�កូនរបស់អ�ក។ �ែម៉ន។

�ន្រពះគម� ីរេហើយនិ�យ�មួយ្រពះ�េរៀង�ល់ៃថ�! 
យូ៉�ន ៣:១៦
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